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Про підсумки проведення
діагностичних контрольних робіт
Згідно річного плану роботи гімназії на 2018-2019 н.р. та Наказу № ___ від
________________.
«Про
проведення
діагностичних
контрольних
робіт»
з
________________________ було проведено діагностичні контрольні роботи з української,
англійської мов та з математики, з метою встановлення міцності засвоєння навчального
матеріалу, вміння застосовувати його при виконанні практичних завдань з даних предметів
за минулий навчальний рік, оцінити рівень навчальних досягнень на початок навчального
року.
Проаналізовано 675 діагностичних контрольних робіт, з яких 226 учні показали
високий рівень навчальних досягнень, 260 – достатній, 147 – середній і 42 – початковий, а
рівень навчальних досягнень учнів за 2017-2018 н.р. відповідно становив: високий – 388,
достатній – 276, середній –79, початковий – 2. (Результати діагн. контр. робіт додаток №1)
Високий і достатній рівень навчальних досягнень показали учні 7 класу з української
мови, групи учнів 1А, 2А, 3А, 4А, 4А, 4Б, 6Б, 7 класів з англійської мови,
(вчителі
Мартинюк У.Л., Ольвач Н.В., Бирич О.П., Окрепка Р.Г., Рубашна О.А.).
Разом з тим 42 учнів показали початковий рівень навчальних досягнень, зокрема:
Манявський Дмитро - 2б клас, Заборський Олег-Андрій – 3б клас,Паславська Євгенія – 6а
клас з української мови (вчт. Скарбовська Г.Я., Мартинюк У.Л., Колбаснікова Г.В.),
Манявський Дмитро – 2б клас, Партика Юрій, Стиславська Марія, Цап Юліан – 3а клас,
Бучак Денис, Шершень Тетяна – 4а клас з англійської мови (вчт. Бирич О.П., Черевата З.П.),
Горянов Олександр, Косович Микола, Лялька Олександр, Пиріг Христина, Федорків Мар’ян,
Чашко Олег – 1а клас, Дяків Анастасія, Єжов Володимир, Прийма Соломія, Пришляк Віктор,
Троян-Мосора Христина – 1б клас, Саган Арсен – 2а клас, Багрій Марія, Бойко Олег, Земба
Аліна, Руда Анастасія – 2б клас, Олійник Олег – 3а клас, Бабій Олег, Воненька Вікторія,
Свирида Наталія – 3б клас, Бучак Денис, Мордун Тарас – 4а клас, Павлик Сергій – 4б клас,
Гнида Лариса, Пізь Вікторія, Чаборик Тетяна, Чуфус Олександр, Якимів Данило – 5 клас,
Волошин Владислав, Городецький Ігор, Клімик Тетяна, Паславська Євгенія – 6а клас (вчт.
Люлька І.В., Покришка І.Ю., Стасів М.Р.), а Манявський Дмитро – 2б клас, Бучак Денис – 4а
клас, Паславська Євгенія – 6а клас показали початковий рівень навчальних досягнень з двох
предметів
Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів на діагностичних контрольних
роботах і порівнюючи з річним рівнем навчальних досягнень за 2017-2018 н.р. слід
відмітити, що учні 2А, 3А, 3Б, 4Б, 6А, 6Б класів з української мови (вч. Скарбовська Г.Я.,
Колбаснікова Г.В., Мартинюк У.Л.),2А, 3Б, 4А, 5, 6А кл. кл. з англ. мови (вч. Черевата З.П.,
Рубашна О.А., Бирич О.П., Ольвач Н.В., Окрепка Р.Г.), 2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б, 5, 6А, 6Б, 7 кл. з
математики (вч. Покришка І.Ю., Стасів М.Р.) показали нижчий рівень навчальних досягнень,
що свідчить про недостатню міцність засвоєння навчального матеріалу з окремих тем та
вміння застосувати набуті знання на практиці або необ’єктивність оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів вчителями.
Порівнюючи рівень навчальних досягнень учнів 1-х класів на діагностичних
контрольних роботах з річним рівнем навчальних досягнень за школу І ступеня слід
відмітити, що учні показали нижчий рівень навчальних досягнень: з англійської мови Косович Микола з 1А класу рівень навчальних досягнень за школу І ступеня був 10 балів то
на діагностичній контрольній роботі 4 бали, а Пархуць Денис , Скробач Максим з 1Б класу за
школу 1 ступення рівень навчальних досягнень був 10 балів, а на діагностичній контрольній
роботі 6 балів, а у Галущака Олега, Мазурика Іллі, Чопика Олега – 1А клас, Антоняка

Констянтина, Ляльки Ліліани, Романюк Вікторії -1Б клас за школу І ступеня рівень
навчальних досягнень був високий, а на діагностичній контрольній роботі достатній, Стечак
Таміла, Чуйкін Іван, Мовчан Віталій, Пришляк Віктор, Єжов Володимир - 1Б клас за школу І
ступеня рівень навчальних досягнень був достатній, а на діагностичній контрольній роботі
середній, з математики Лялька Олександр - 1А клас, Дяків Анастасія, Єжов Володимир,
Мовчан Віталій, Прийма Соломія -1Б клас рівень навчальних досягнень за школу І ступеня
був високий, а на діагностичній контрольній роботі початковий, а Воробець Ангеліна,
Федунь Максим – 1А кл., Бойкова Єлизавета, Лялька Ліліана, Романюк Вікторія, Стечак
Таміла – 1Б кл. за школу І ст. мали високий рівень навчальних досягнень, а на діагностичній
контрольній роботі середній, Горянов Олександр, Федорків Мар’ян, Пиріг Христина, Чашко
Олег – 1Б кл. за школу 1ступення мали достатній рівень навчальних досягнень, а на
діагностичній контрольній роботі початковий.
Слід відмітити, що із 42 учнів, які показали початковий рівень навчальних досягнень з
них 33 учні – з математики і алгебри. Тому вчителям Люльці І.В., Стасів М.Р. і Покришці
І.Ю. слід більше уваги приділити індивідуальній роботі з учнями, яким важко вдається
засвоєння навчального матеріалу.
При виконанні діагностичних контрольних робіт учні допустили помилки, а саме:
Укр. мова: при написанні слів з апострофом, з ненаголошеними голосними –е та –и, із
знаком м’якшення, слів з пів- та напів-, прислівників, похідних прийменників, складних
прикметників разом та через дефіз, слів з великої букви, подвоєння приголосних, розділові
знаки при відокремлених членах речення, ускладнених відокремленими членами, вставними
словами, при узагальнених словах, однорідних членах речення.
Англ. мова: правопис окремих дієслів та слів вивчених лексичних одиниць, при вживанні
різних часових форм, винятки ступеня порівняння прикметників, фразових дієслів,
иеперішнього простого і тивалого часів, минулого часу, граматичних форм Present Simple,
Present Continious, дієслова «to be» в різних особах у стверджувальній і заперечній формі,
вживання лексики до теми «Одяг», «Подорож». При написанні листа про вихідні, написання
виразів, незнання часових форм дієслова, сигнальних слів.
Математика: при знаходженні невідомих кутів, невідомих в рівнянні діленого і дільника, при
зведенні подібних доданків, множенні раціональних чисел, дії з дробами, використання
формул скороченого множення, при розкладанні на множники, при перетворенні
раціональних виразів, дії з многочленами, зведенні до спільного знаменника в дробовораціональних рівняннях, при розв’язуванні однорідних тригонометричних рівнянь, задач на
спільну роботу та рух, а також, що зводяться до розв’язування раціональних рівнянь,
складанні системи рівнянь до задачі, при розв’язуванні геометричних задач, зведенні
подібних доданків та множенні раціональних чисел.
Беручи до уваги вище наведене. З метою ліквідації виявлених недоліків
НАКАЗУЮ:
1. До 05.10.18 р. на засіданні МО вчителів проаналізувати результати діагностичних
контрольних робіт, намітити заходи щодо подолання виявлених недоліків (керівники МО
Скарбовська Г.Я., Березюк І.М., Ольвач Н.В.).
2. До 15.10.18 р. вчителям укр., англ. мов та математики зробити доповнення до
календарного планування на І семестр з метою повторення матеріалу, на який учні
допустили помилки.
3. Вчителям української і англійської мов та математики посилити індивідуальну роботу з
учнями, які показали початковий та середній рівень навчальних досягнень.
4. Даний наказ довести до відома вчителів гімназії на нараді при директорові 02.10.2018р.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчальної
роботи Погурало Є.С. та навчально-методичної роботи Мартинюк У.Л.
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